
 
 
 
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Anul universitar   
FACULTATEA DE _______________________________________________________ 

DOMENIUL:  ____________________________________________________ 
SPECIALIZAREA: _________________________________________________ 

 LINIA DE STUDIU: ________________________________________________ 
Anul de studiu : _____________________ 
Sunt înscris(a) și la o altă facultate sau specializare sau la altă facultate: _____________________________________________________________ 

CONTRACT DE STUDII 
Date personale ale studentului(ei) Numele și prenumele: ____________________________________________________________________    
Nr. matricol: _________, CI: Seria _______ număr: __________________, Cod numeric personal: _______________________________,  

Nr. telefon: __________________________, e-mail: __________________________________________________________________________  

Pentru anul universitar  ____________________ doresc să mă înscriu la următoarele cursuri:  
Nr. 
Crt. 

Codul 
disciplinei 

Tipul 
disciplinei 

Denumirea disciplinei Nr. 
credite 

SEMESTRUL I 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
TOTAL CREDITE PE SEMESTRUL I :   

SEMESTRUL II 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
TOTAL CREDITE PE SEMESTRUL II :   

 
Tipul disciplinei: 1-obligatorie; 2-opțională; 3-altă disciplină obligatorie; 4-facultativă; 5-restanță obligatorie; 6-restanță opțională;  

7- restanță facultativă; 8-disciplină în avans 
Completând acest contract de studiu, iau la cunoștință următoarele: 

1. Am dreptul la o singură înscriere gratuita pentru o disciplina din planul de învățământ. 
2. Înscrierea la o disciplina înseamnă îndeplinirea cerințelor precizate in statusul disciplinei. 
3. Numai înscrierea la o disciplina îmi da dreptul să mă prezint la examen. 
4. Numărul minim de credite pentru disciplinele obligatorii si opționale dintr-un semestru este 30. 
5. Promovarea unui an universitar necesită obținerea a minimum 30 de credite la disciplinele obligatorii și opționale. 
Subsemnatul/subsemnata ____________________________________________________________________, domiciliat(ă) în _______________________________________, având CNP 
__________________________________________, în calitate de student  în cadrul programelor de studiu organizate de Facultatea de __________________________________________  

a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, consimt în mod expres și neechivoc ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, 
chiar și prin transmiterea către terți, în conformitate cu legislația națională (Legea nr. 677/2001, Legea nr. 506/2004) și europeană (Regulamentul 
2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, de către instituția publică de învățământ superior și de către orice alt organism abilitat să efectueze 
verificări asupra activității acesteia. 

Prezenta declarație acoperă o perioadă viitoare de 12 luni și implică prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv acelea cu funcție de 
identificare, biometrice și cele referitoare la situația școlară. 

 
 
Data înscrierii:___________________  Semnătură student________________________________ 

 
DECAN,  SECRETAR SPECIALIZARE ______________________ 


